
ECONOMISCHE NALEZING.EN EN BERIGTEN. 

l g i o u w o  S t o e n k o o l l a g e n  i n  N o ~ r l a n d s  I n d i ~ .  Wij zljn in de gelegen- 
held gesteld uit een goede brou her navolgande mede te denlen, hetgeen zeker de 
aandacht zal trekkeu van allen die in de ontwikkeling onzer 0ost-Indhchn bezit- 
tingen en de eijverheid aldaar belang st011eu 

I-Iet "betre~t nt. hat f~it, dat er ateeal~ole~ te vinden zijn op Temi~ang op de 
grenzeu behoorende tot de onderhoorigheden van de Noord-Ooskust van Sink; dat 
door die steenkolen-lageu eene ruime rivior loopt, bevaarbaar veer vrij groote 
praauwen; dat die steeukolen op Singapore zijn gebragt en erkeud ziju tot de 
tweede soort te behooren, hetgeen men vermeent daaraan te moeten toesehrijven, 
dat zij afkomstig zijn van de buitenste hag ;  men vertroawt dat bij dieper ingraven 
betere soort zal gevonden women. 

Temyau is uiet ver gelegen van hat eiland Gampey, hetwetk eerie uitgestrektheid 
meet hebbeu gelijkstaande aau Poeloe Pinang, en eene gunstige reade bezit. 

Aangezien dat eiland reeds niet oubekend is ann vreemde haedelaren, zoo zelfs 
dat Engelsche en Frausehe schepeu dear ongesioord hunne lading innemen; dat 
her eiland veer den landmail-weg juist door bet gemakkelijk erlangen van bruik- 
bare steenkolen van zeer veel belsng ken women, vooral ale station van steenkolen, 
wijl Oampey vlak bij Temijang ligt, zoo ware eerie vestiglng en exploitatie door 
Nederlanders hier wel gewensoht. 

A m o r t i s a t i e ,  o f  p u b l i e k e  w e r k e n P  De bekende mede-redacteur 
van de Girls, de hear P. N. Mnller, bespreekt met overtulgiug en helderheid her 
belang van Amsterdam, blj de doorgravlug van Holland in zoo groote mate be- 
trokkeu. 

Behartigenswaardlg is in dat opstel de behaudeling der vraag : moeten de beschlk- 
bare overschotten van dieustjaren uitsluitend tot schulddelgieg gebezigd worden, of 
is er middel om die gelden op andere wijze tot greeter voordeel veer het algemeen 
te d.en strekken? .Een land als hat ouzo, zegt S. dat sedert jaren kau voortgaan om 
uit her overseilot zijner inkomsteu jaarlijks een aanzlenlijk gedeelte zijuer tot eene 
wasrlijk niet hooge rente Ioopeade schuld af te lessen, meg uiet spreken van de 
moeijelijkheid om de middeha te vinden die uoodig zijn om gewigtige werken van 
openbaar nut tot stand te brengen. Immers, de knpita]en daaraanbesteed, brengeu 
door verhoogde welvaart van geheel hat yolk vrij wet meer, ja, woekerwinsten op, 
zoo nan de ingezeteneu ale ann de schatkist, die boven alle verhouding etaan tot 
de besparing der jaarlijksche rente, door de amortisafie verkregen. De Regering, 
die ann de iugezeteuen do middeleu versehaft om hun bedrijf beret ca due winst- 
gevender nit te oefenen, handelt r wet verstandiger en weldadiger dan zij, die 


